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Kis Játék (5-7 évesek)
Mackó Próba (5 - 5-1/2 évesek)
Ebben a korban kiscserkészeid igazi kis “mackók!”
Ez a félév nagyon fontos! Ekkor kezdi a gyermek a cserkészetet és
sok esetben az iskolát is. Most tanulja azt meg, hogy hogyan kell
közösségben éljen. Most lép ki előszőr a családi környezetből, ezért
fontos, hogy kitünő élményben részesüljön. Ekkor nagyon meg lehet
fogni a gyermek fantáziáját ötletességeddel.
Megtanulja a 3 kötelező dalt, és még 5 szabadon választhatót:
Bújj, bújj Medve
Egyszer a Zsuzsika
Mókuska, Mókuska
Megtanulja a 2 kötelező népi játékot és még 4 szabadon
választhatót:
Süssünk süssünk valamit
Ég a gyertya, ég,
Megtanulja a következő mondókát:
Nyuszi, nyuszi, nyulacskám,
ne félj tõlem, nincs puskám.
Van ám nékem egyebem,
friss káposztalevelem.
Megtanulja a következő kiszámolót:
Fű, fű, fű. Szép zöld fű.
Eredj ki te, zöldfülű!
1. Megismeri, hogyan beszélget a jó Istennel, imádkozik.
2. Minden alkalommal segít rendet tartani a cserkész otthonban.
3. Megtanulja, hogyan kell helyesen köszönni társainak és a
felnőtteknek.
4. Tornázik, ritmikus gyakorlatot végez. (például: Menjünk medvét
vadászni mondóka)

5. Krétával és ceruzával tud rajzolni. Családjáról rajzot készít és
bemutatja őrsének.
6. Megismer 10 szót az emlős állatokról.
7. Az őrs közösen őrsi ládát készít.
8. Őrsével megy kirándulni lehetőség szerint állatokkal találkozik
9. Ügyesen dobja és elkapja a labdát.
10. El tud mondani a medve tulajdonságai közül legalább ötöt.
11. Rendszeresen kezet mos. (Étkezés előtt és után, a gyűlés elején
és végén, stb.)
12. Ismer 10 állathangot és ezeket meg tudja nevezni.
13. Sólisztgyurmából alkot valamit. (pl. edény, mackó)
14. Ismeri a medve időjósló szokását, tud hozzá kapcsolódó
mondokát is.
15. Meghallgat egy medvés mesét és fel tudja sorolni a szereplőit.
16. Ugróiskolát rajzol és játszik vele.
17. Ismeri raja, őrse, őrsvezetője nevét, zászlóját
18. Ismeri a "Vigyázz karjelt" és főbb vezényszavakat: pihenj, oszolj.
19.Természetes anyagokból hangokat képez (faleveleket susogtatni;
fákat- köveket egymásra ütögetni, stb.).
20. Beszélget az ízlelésről és ismeri az alapízeket.

Napsugár Próba (5-1/2 - 6 évesek)
Itt a tavasz! Sok a napsugár!
Az első félévben megélt élményből építhetsz igazi őrsi és
rajszellemet. Ismertesd meg és szerettesd meg vele a természetet
és a cserkészetet. A kiscserkészet próbapontjait nagyszerüen
használhatod a foglalkozáson. Az uzsonna próbapontokkal
megerősítheted az összetartást.
Megtanulja a 3 kötelező dalt, és még 5 szabadon választhatót:
Süss fel, nap!
Egy kismalac, röf, röf, röf
Kaszálj, kaszálj, pók

Megtanulja a 2 kötelező népi játékot és még 4 szabadon
választhatót:
Lánc,lánc,Eszter lánc,
Ne nézz hátra jön a farkas
Megtanulja a következő mondókát:
Biri, biri, bárány,
alig áll a lábán.
Kiviszik a zöld mezõre,
édes fûre, legelõre.
Megtanulja a következő kiszámolót:
Ecc, pecc kimehetsz,
Holnapután bejöhetsz!
Cérnára, cinegére,
Ugorj cica az egérre, fuss!
1. Minden alkalommal segít rendet tartani a cserkész otthonban.
2. Mese keretben tornázik.
3. Tudja, hogyan és miért mosunk kezet.
4. Uzsonna keretben megtanul asztalt teríteni, az asztalnál helyesen
viselkedik.
5. Felismer legalább 5 fajta helyi bogarat. El tudja mondani a bogarak
főbb tulajdonságait.
6. Biztonsággal tud ollót használni
7. Tudja, hogy a nap miért fontos része a természetnek és tud a nap
ellen védekezni
8. Gyöngyöt fűz.
9. Ismeri a napszakokat és megbeszélik az időjárást.
10. Az időjárás témakőrből megtanul legalább 5 új szót.
11. Részt vesz egy esti sétán és megfigyeli a csillagokat.
12. Ismer tavaszi, napsugaras mesét és rajzot készít a meséről.
13. Tudja saját adatait, vezetéknevét, születési dátumát, címét.
14. Tapsolva megismétel különböző ritmusokat.
15. Ismeri a 4 évszaknak megfelelő helyes öltözködést.
16. Megtanulja, mit eszik az egészséges kiscserkész és ismer 10
gyümölcs, zöldség, vagy gabona nevét.
17. Tudja mikor milyen zöldség és gyümölcs terem.
18. Elhozza kedvenc mesekönyvét foglalkozásra és azt bemutja.

19. Alap udvariasságot és illedelmet gyakorol (köhögés, tüsszentés,
ásítás); viselkedési célt választ az őrsvezetővel és azt követi.
20. Ismerkedik az érzésekkel - miért szokott szomorú lenni, mi tudja
felmérgesíteni, mikor boldog?
Fenyő Próba (6 - 6-1/2 évesek)
A kiscserkész megismeri a természetet.
Ebben a korban ügyességre törekszik a gyermek. Ahogy elkezdi az
első osztályt, ösztönösen szereti az írást és olvasást. A
cserkészetben ezt magyarul gyakorolhatja és fontos, hogy adjunk
neki alkalmat, hogy sikerélménnyel “megcsiklandozzuk” a
kíváncsiságát és tanulási vágyát.
Megtanulja a 3 kötelező dalt, és még 5 szabadon választhatót:
Cifra Palota
Boci boci tarka
Egyszer volt egy kemence
Megtanulja a 2 kötelező népi játékot és még 4 szabadon
választhatót:
Erdő mellett nem jó lakni, mert sok fát kell hasogatni,
Elfogyott a krumplileves
Megtanulja a következő mondókát:
Cicuska, macuska, mit fõztél,Katuska?
Kevertem babocskát, sütöttem pampuskát.
Ide raktam, oda raktam, utoljára jól bekaptam. Hamm, hamm.
Megtanulja a következő kiszámolót:
Egy, kettõ, három négy,
te kis leány, hová mégy?
Nem megyek én messzire,
csak az erdő szélire.
1. Ismeri a kiscserkész köszöntést, tisztelgést
2. Ismeri a kiscserkész egyenruha részeit.

3. Megtanulja, hogyan válogatjuk szét a szemetet és miért nem
szemetelünk.
4. Befűzi és megköti cipőjét.
5. Fára mászik.
6. Őrsi sétán leveleket gyűjt .
7. Egyszerű tárgyból bábot készít és mesél az őrsének a családjáról.
8. Labdával célba tud dobni.
9. Ismeri a közlekedési szabályokat.
10. Fák képeiről és levelekből őrsi gyűjteményt készít. Meg tudja
különböztetni a tűlevelű (örökzöld) és a lombhullató fákat.
11. Ismeri a fa különböző részeit.
12. A rajon/őrsön belül valakinek titokban ajándékot készít
karácsonyra.
13. Ismer egy karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó népszokást.
14. Tudja, mit csinál a pék és el tudja mondani, miből készül a
kenyér.
15. Ismeri az udvariassági formákat: tud kérni és megköszönni
dolgokat, ajtót nyit, stb.
16. Tudja, mit kell csomagolni őrsi kirándulásra és sétára.
17. Tudja miért vagyunk hálásak a jó Istennek.
18. Megtanulja a cserkészinduló első versszakát.
19. Ismeri a fontos kresztáblákat.
20. Saját cserkészfüzetet készít.

Tulipán Próba (6-1/2 - 7 évesek)
A kiscserkész élete színes, érdekes lesz, mint egy tulipán.
Ebben a korban a lassabban fejlődő gyermekek sokszor utólérik a
többieket és ők is egyre ügyesebbek lesznek. Igérettételre
készülnek, valamint az önállóságra. Ez az egyik legszebb kora a
kiscserkészetnek.
Megtanulja a 3 kötelező dalt, és még 5 szabadon választhatót:
Hol jártál báránykám
Én elmentem a vásárba fél pénzzel,
Gólya, gólya, gilice

Megtanulja a 2 kötelező népi játékot és még 4 szabadon
választhatót:
Kecske ment a kiskertbe…
Megy a gyűrű vándorútra
Megtanulja a következő mondókát:
Eső, eső, essél,
bugyborékot vessél.
Árpa szaporodjál,
búza bokrosodjál!
Megtanulja a következő kiszámolót:
Mese mese mátka,
Pillangós madárka.
Ingó bingó rózsa,
Te vagy a fogócska.
1. Minden foglalkozás után rendet rak és megtanul seperni.
2. Tud vonalzót használni (azzal mérni, számokat megismerni,
egyenes vonalt rajzolni, stb.)
3. Kézügyességi tárgyat készít gyurmából.
4. Tudja a rendszeres tisztálkodás fontosságát.
5. Felismeri, a rosszullétet és a betegséget és megtanul róla 5
kifejezést.
6. Játékkeretben tornázik. (Állatkertbe megy, Olimpia, stb.)
7. 10 magyar szót tanul a virágokról.
8. Virággyűjteményt készít őrsével. Lehetőség szerint virágot ültet és
felnevel.
9. Ismeri a vendéglátást és gyakorolja.
10. Eljátszik/ Elbábozik egy egyszerű mesét társaival.
11. Őrsével megtanul egy verset.
12. Ismeri Magyarország térképét és tudja hol van a világtérképen.
13. Ismer egy kiscserkész táncot.
14. Részt vesz egy délutáni kiránduláson és állatnyomokat felismer.
15. Képekről felismeri a hüllőket. 10 szót tanul a hüllőkről.
16. Megismeri a Föld Napját. (Takarékosságot gyakorlok a vízzel,
vízhasználatom megfigyelése.)
17. Tudja miben különleges és ismeri erősségeit/gyengeségeit.
18. Tudja, hogy miért fontosak a virágok / növények.

19. Tud tojást festeni, lehetőség szerint természetes anyagok
segítségével.
20. Ismeri a segélyszolgálatokat. (mentő, tűzoltó vagy rendőr)

Nagy Játék (7-10 évesek)
Piros Pajzsos Kiscserkész (7-8 évesek)
Igéret Próba (7 - 7-1/2 évesek)
Mikor ígérünk valamit, felelősséget vállalunk.
Megkapja a kiscserkész a kék nyakkendőt. Ezzel építheted tovább a
kiscserkészeid élmény gyüjteményét. Ezek a próbapontok magukba
foglalják a cserkész és családi közösségek szabályait. Már nagyon
sokmindenre képesek ebben a korban.
Megtanulja a 3 kötelező dalt, és még 5 szabadon választhatót:
Egy boszorka van,
Ez az egyenes, ez a görbe,
Harangoznak a toronyban
Megtanulja a 2 kötelező népi játékot és még 4 szabadon
választhatót:
Beültettem kis kertemet a tavasszal
Bújj, bújj zöld ág, zöld levelecske
Megtanulja a következő mondókát:
Gyerekek, gyerekek, szeretik a perecet,
sósat, sósat, jó ropogósat!
Aki vesz, annak lesz, aki nem vesz, éhes lesz.
Megtanulja a következő kiszámolót:
Egyedem, begyedem, tengertánc,
Hajdú sógor, mit kívánsz?
Nem kívánok egyebet,
Csak egy falat kenyeret.
Szíl, szál, szalmaszál,
Ecki, becki, tengerecki Pál.

1. Ismeri a kiscserkész köszöntést, tisztelgést.
2. Ismeri és gyakorolja a kiscserkész törvényeket.
3. Ismeri a raj nevét, csapat névadóját.
4. Ismeri a kiscserkész igérettétel szövegét es annak fontosságát
5. Ismeri a kiscserkész egyenruhát és jelvényeit.
6. Ismeri és elmondja a reggeli és esti imákat.
7. Ismeri a napi jótett értelmét. Megpróbálja gyakorolni.
8. Tud köszönni felnőttnek, társainak, cserkésztestvéreinek,
vezetőinek. (magázás, tegezés)
9. Tréfás versenyen részt vesz, mint például staféta futás,
zsákbanfutás, talicskázás, hátrafelé futás, fején egyensúlyoz.
10. Tud fonni.
11. Érti az egyszerű vezényszavakat és a szükséges mozdulatokat
végre tudja hajtani.
12. Baleset, tűz, stb. esetén tudja kitől és hogyan kér segítséget.
13. Megérti és tudja miért takarékoskodunk, gyakorolja (tárgyakkal,
vízzel, pénzzel).
14. Meg tudja mutatni a világtájakat.
15. Megérti, hogy környezetünk szennyeződése mennyire árt a
természetnek és az embereknek, gyakorolja.
16. Egyszerű nyujtógyakorlatokat és lazítást végez.
17. Gyertyát önt / márt vagy adventi koszorút készít az őrsével.
18. 5 új szót megtanul a vízrajzról.
19. Képekről felismer 5 fajta halat. El tudja mondani a halak
tulajdonságait.
20. Gyertyával / tűzzel kísérletet végez (pl. ha nincs levegő, elalszik a
láng).
Ügyes Mókus Próba (7-1/2 - 8 évesek)
A kiscserkész most már nem “mackó,” hanem “ügyes mókus.”
Ebben a korban találkozik a gyermek élénk és színes képzelőereje és
lelkesedése a mind erősebben megélt önállóságával. Sokmindent
tud csinálni és mind fontosabb és fontosabb az életében.
Megtanulja a 3 kötelező dalt, és még 5 szabadon választhatót:
Csipkefa bimbója
Debrecenbe kéne menni,
Megfogtam egy szúnyogot

Megtanulja a 2 kötelező népi játékot és még 4 szabadon
választhatót:
Tűzet viszek, lángot viszek…
Hej pipirke, pipirke, ez a szarka tánca
Megtanulja a következő mondókát:
Fánk, fánk, sül a fánk,
süti, süti Anyukánk,
Fánikának, Sárikának,
Katinkának, Marcikának.
Megtanulja a következő kiszámolót:
Angyal-kangyal, mikula,
nyolc dob meg egy pikula,
irgum-burgum, parafin,
Ince-pince, te vagy kinn!
1. Megtanulja a cserkészinduló első versszakát.
2. Ismeri és elimádkozza az étkezés előtti és utáni imát.
3. Tudja mi a kiscserkész három jó tulajdonsága (tisztaság,
igazmondás, vidámság) és igyekszik azok szerint élni.
4. Ismeri a segitőkészséget és gyakorolja.
5. Tud hírt közvetíteni, üzenetet pontosan átad.
6. Mesekeretben tornázik.
7. Táborban elvégzi a napi tisztálkodási feladatokat.
8. Tudja, hogy a ruháit, könyveit, játékait, hogy kell rendben tartani.
(Vezető vagy szülő rendrakási táblát vezet)
9. Ismeri a helyes táplálkozást. Beszélget az egészséges életmódról
és tudja, hogy mi tartozik hozzá. (mozgás, helyes étkezés, lelki élet,
...)
10. Étkezésnél illedelmesen viselkedik.
11. Felismeri saját és mások rosszullétét és vezetőjének jelenti.
12. Egyszerű csomózásból kézügyességi tárgyat készít.
13. Ismeri a magyar zászló 3 színét és azok jelentőségét.
14. Ismeri a Csodaszarvas történetét.
15. Meg tudja különböztetni a háziállatokat és a vadállatokat és
egynek ismeri a tulajdonságait.
16. Eljár egy egyszerű lépésekből álló népi táncot. (Elfogyott a krumpi
leves, Kerek a káposzta, stb.)

17. Tanyázáson vagy kiránduláson a természetben társaival egy
titkos őrsi kunyhót készít. (ágakból, levelekből)
18. Megismer 5 népi hangszert.
19. Egyszerű hangszert készít és megszólaltat.
20. Ismeri a kis címert és megemlékezik egy nemzeti ünnepről.

Fehér Pajzsos Kiscserkész (8-9 évesek)
Méhecske Próba (8 - 8-1/2 évesek)
A szorgalmas “méhecske” sokmindent tud már csinálni!
A kiscserkész Értelmileg sokat fejlődött eddig a korig, sok új fogalmat
ismer. Ha a kibontakozás élményét élvezetessé tudod tenni
számára, egy életre megnyerheted gondolatvilágát.
Megtanulja a 3 kötelező dalt, és még 5 szabadon választhatót:
Száraz tónak a nedves partján
Virágéknál ég a világ,
Házasodik a tücsök
Megtanulja a 2 kötelező népi játékot és még 4 szabadon
választhatót:
Koszorú, koszorú miért vagy olyan szomorú?
Elvesztettem zsebkendőmet
Megtanulja a következő mondókát:
Béka, béka, brekeke,
jól vigyázz a börödre.
Mert a gólya erre jár,
megeszen a csőrével.
Megtanulja a következő kiszámolót:
Ettyem, pettyem, pittypalára,
Szól a rigó kiskorába!
Hess, hess kismadárka,
Szállj a rózsafára!
Ingó-bingó rózsa,
Te vagy a fogócska.

1. Családi és egyházi ünnepnapokat ismeri; hagyományok ápolása
rajkeretben.
2. Ismer 5 magyar várost.
3. Ismeri a történelmi Magyarországot és a Kárpátokat.
4. Ismeri a Balatoni kecskeköröm / Tordai hasadék földrajzi mondát.
5. Megismer népi mintákat és kézügyesség keretben feldolgozza.
6. Ismeri a vigyázz, sebesen és gyülekező sípjeleket és karjeleket.
7. Megfigyelési gyakorlaton vesz részt: kimjáték, zseb vagy kézitáska
tartalmából összeállítva.
8. Kekszet vagy süteményt süt és abból ajándékot készít.
9. Ritmikus tornán vesz részt.
10. Képről mesét mond (fogalmaz).
11. Ismeri Hunyadi Mátyás nevét és meghallgat róla mesét.
12. Ismeri a méhek szerepét a természetben és mi veszélyezteti a
méheket.
13. Ismer 10 találós kérdést.
14.Tudja, hogy lehet bió hulladékot újrahasznosítani (komposztálás).
15. Megtanulja miért kell az élelmiszerrel takarékoskodni.
16. Megtanulja megkötni a barátságcsomót és beszélget a
barátságról és az összetartásról.
17. Ismeri a szorgalmasságot és gyakorolja.
18. Feldolgoz egy magyar népmesét őrsével.
19. Őrsi séta alatt szemetet gyűjt.
20. Ismeri a különbséget a bogarak és a rovarok közt.

Törzs Próba (8-1/2 - 9 évesek)
A magyar élet alapfogalmait taníthatod meg kiscserkészeidnek.
A kiscserkész eddig kialakult és fejlődő ügyességét és önállóságát jól
felhasználhatod jellemnevelésre és magyarságismeretre. Ebben az
évben sokat jelent a tanyázás élménye, valamint a múltban tanultak
továbbfejlesztése.
Megtanulja a 3 kötelező dalt, és még 5 szabadon választhatót:
A mi házunk teteje,
Kolozsváros olyan város
A juhásznak jól megy dolga,

Megtanulja a 2 kötelező népi játékot és még 4 szabadon
választhatót:
Kerek a káposzta,
A kazári piacon, piacon
Megtanulja a következő mondókát:
Ángyom sütött rétest,
Nem adott belõle,
Kivitte a kertbe,
Rózsás keszkenõbe,
Feltette a fára,
Legények számára.
Megtanulja a következő kiszámolót:
Van nekem egy csodazsákom,
Benne van a gazdaságom:
Labda, hinta, karika,
Piros rózsa, viola,
Alma, dió, mogyoró,
Te vagy, komám, a hunyó!
1. Igyekszik örömöt szerezni, ajándékot készít.
2. Ismer és elszaval egy anyáknapi köszöntő verset.
3. Ismer 5 helyi virágzó fát.
4. Őrsével növényt ültet és azt felneveli.
5. Gyakorolja a napi jótettet.
6. Tudja a Himnusz első versszakát.
7. Ismeri Kinizsi Pál nevét és történetét.
8. Térképen megmutatja Magyarország főbb folyóit és a Balatont.
9. Hallás után elmesél egy mesét.
10. A virág/növény témakörből 10 új szót tanul és leír.
11. Megismer egy tavaszi népszokást.
12. Ismeri az órát meg a magyar idő kifejezéseket.
13. Gombot felvarr.
14. Sebet tisztít és leragaszt.
15. Tudja a tábori imákat.
16. El tudja mondani, hogy az égbolton mi látható (hold, csillagok,
nap, felhők), és hogy ezek miért fontosak.
17. Megtanul egy egyszerű néptáncot.

18. Beszélget arról, hogyan lehet rosszullétet megelőzni. (pl. napolaj,
sokat inni, kullancsspray stb.)
19. Papírhajtogatást gyakorol.
20. Ismeri a Hungarikum fogalmát és ismeri a magyar pásztor- és
vadászkutya fajtákat.

Zöld Pajzsos Kiscserkész (9-10 évesek)
Bagoly Próba ( 9 - 9-1/2 évesek)
“Mackóból,” “ügyes mókusból” most okos “bagoly” lett!
Tovább építhetsz a multban lerakott alapokra, hogy kiscserkészeidet
fogadalomtételre felkészítsd. Ismételd meg a múltban tanult dolgokat
és hasonlítsd össze a kiscserkészetet a cserkészettel, amelybe az
avatás kapúján lép be. Ebben a korban az iskolában is már sokkal
több fogalommal találkozik, ezért igényli a cserkészetben is, hogy
komolyabb dolgokat tanuljon, de még mindig játékkal, élménnyel,
élvezetesen.
Megtanulja a 3 kötelező dalt, és még 5 szabadon választhatót:
Erdő mellett estvéledtem
Az én zubbonyomra
Hull a szilva
Megtanulja a 2 kötelező népi játékot és még 4 szabadon
választhatót:
Mit akar ez az egy ember,
Gyertek haza ludaim
Megtanulja a következő mondókát:
Hátamon a zsákom,
zsákomban a mákom,
mákom közt a rákom,
kirágta a zsákom,
kihullott a mákom,
megszökött a rákom.
Aki szánja károm,
szedje fel a mákom!

Megtanulja a következő kiszámolót:
Madarak voltunk, földre száltunk,
Búzaszemet szedegettünk.
Mond meg nékem te,
Hányat mondasz te.
1. A kiscserkész törvényeket és a kiscserkész jótulajdonságait
vezetőivel megbeszéli és a mindennapi életében gyakorolja.
2. Ismeri és el tudja mondani a kcs. ígéret jelentőségét.
3. Megtanulja a Miatyánkot.
4. Tudja, miért kell nemzeti imáinknak és jelvényeinknek megadni a
tiszteletet.
5. Ismeri Széchenyi István nevét és történetét.
6. Ismer 10 madarat (ebből ötöt saját környezetéből).
7. Kiránduláson etetik és megfigyelik a madarakat és madár
hangokat.
8. Tornázik, célba dob, ugrókötelen ugrik.
9. Mondóka ütemére ugrál vagy labdát ütöget.
10. Ismer egy magyar népviseletet és egyszerű hímzést elvégez.
11. Megérti, hogy az állatok hogyan alkalmazkodnak és illeszkednek
a környezetükhöz.
12.Tudja, hogy miért tört ki 1956 október 23-án a forradalom.
13. Megismeri a szabó mesterséget. Tudja honnan jön a ruhánk.
14. Felismer es kirak egy-két csillagképet természetes anyagok
segítségével.
15. Kiránduláson/tanyázáson természeti jelenségekre figyel és
megérti a kövek szerepét a természetben.
16. Megérti a tápláléklánc fontosságát.
17. Takarékosságot gyakorol a vízzel, megfigyeli, hogy mennyi vízet
használnak otthon és az iskolában.
18. 5 szólást, közmondást felismer (pl. Édes, mint a méz).
19. Megfejt egy titkos írás üzenetet.
20. Elbáboz egy mesét egy fiatalabb kiscserkész őrsnek.

Nyíl Próba (9-1/2 - 10 évesek)
A jól végzett munka célbataláló “nyíl!”
A fogadalomtételre készül, már nagyon érdekli a nagyok
foglalkozása, ebben a korban felhasználhatod önállóságát,
példamutatásra nevelheted. Az elmult évek alatt befektetett
foglalkozások gyümölcsét most arathatod! A sok ötleted és munkád
eredményét most fogod látni, amikor újabb fajta élményre készül a
cserkészetben.
Megtanulja a 3 kötelező dalt, és még 5 szabadon választhatót:
Erdő, erdő, erdő
Kispiricsi faluvégen
Szélről legeljetek,
Megtanulja a 2 kötelező népi játékot és még 4 szabadon
választhatót:
Nincsen párom mit csináljak, keress egyett angyalom.
Kis angyalom háza, dombra van állítva
Megtanulja a következő mondókát:
Egy – megérett a meggy,
Kettõ – csipkebokor vesszõ,
Három – te vagy az én párom,
Négy – megcsípett a légy,
Öt – érik a tök,
Hat – hasad a pad,
Hét – zsemlét süt a pék,
Nyolc – üres a polc,
Kilenc – kis Ferenc,
Tíz – tiszta víz,
Ha nem tiszta, vidd vissza,
A kis cica megissza.

Megtanulja a következő kiszámolót:
Lementem a pincébe vajat csipegetni.
Utánam jött, apám, anyám,
Hátba veregetni.
Nád közé bújtam, nád sípot fújtam.
Az én sípom azt fújja,
Di, dá, dú,
Te vagy az a nagy szájú.
1. Ismeri a csapata névadójának nevét és történetét.
2. Őrsével uzsonnát készít és vendégül látja a csapat vezetőit.
3. Tud lopózkodni, csendben a természetben járni, megérti, hogy az
állatok miért lopózkodnak.
4. Sportversenyen és ügyességiversenyen részt vesz.
5. Ismeri ifj. Rubik Ernő nevét és történetét.
6. Ismeri a Kárpát-medence földrajzi tájegységeit (Alföld, Kisalföld,
Dunántul, Délvidék, Erdély, Felvidék).
7. Megbeszéli őrsével, hogy miért fontos a természetvédelem és
szemetet szed.
8. Ismeri az egyszerű kettős csomót.
9. Ismeri a jó út, rossz út, jó víz, rossz víz útjeleket.
10. Megbeszéli, miért és hogyan lehet az élelmiszerrel, használt
tárgyakkal takarékoskodni, hulladékot újra feldolgozni.
11. Megérti, hogy mi történik az eldobott szeméttel és hulladékkal és
gyakorolja a szelektív hulladékgyűjtést.
12. Az őrs összeállít interjú kérdéseket és interjút készít a
csapatparancsnokkal.
13. Tud mondani 4 olyan mesterséget, ami fával dolgozik és el tudja
mondani, mit készítenek.
14. Biztonságosan tudja használni a bicskát.
15. Kis tutajt készít és vízre bocsátja (akár egy lavórban).
16. Tudja mit ünneplünk március 15-én.
17. Megtanulja a cserkészinduló második versszakát.
18. Ismer 3 magyar szentet. (Szent Margit, Szent István, Szent
László, Szent Erzsébet, Szent Kinga, Szent György)
19. Tudja, hogyan lesz újrahasznosítva a papírhulladék és papírt
merít az őrsével.
20. Tudja, hogy kell olyanokkal bánni, akik más adottságokkal
születtek.

